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Grondwerk Projectmanagers hecht veel waarde aan het leveren van een
bijdrage in een zorgvuldige afweging tussen people, planet en profit. Voor ons
is het van groot belang om binnen deze afweging te komen tot een uiteindelijk
product waarin niet alleen de geldelijke benefits worden meegenomen, maar
ook andere zaken zoals leefbaarheid en milieu. Binnen onze projecten hechten
we veel waarde aan het verminderen van de schadelijke uitstoot, het
reduceren van energiegebruik, circulaire economie en het stimuleren van en
bewust maken van de waarden in de omgeving. Vanuit onze rol als
projectmanagers vervullen we graag een voortrekkersrol om bovenstaande
zaken afgewogen mee te nemen binnen de projectkeuzes. Graag werken wij
dan ook samen met opdrachtgevers, adviesbureaus en partners die deze
waarden onderschrijven. Deze samenwerking staat dan ook in dit jaarverslag
centraal.

Vijf belangrijke thema’s op gebied van Corporate Responsibility
Voor Grondwerk Projectmanagers, een adviesbureau op het gebied van complexe projecten, gebruiken we de keuzes die worden gemaakt
op het gebied van Corporate Responsibility (CR) voor de richting waarin het bedrijf zich verder gaat ontwikkelen. Hiervoor onderscheiden
we voor ons een vijftal belangrijke onderwerpen, te weten duurzame werkgelegenheid, hergebruik grondstoffen,
klimaatvriendelijke ontwikkelingen, bereikbaarheid & luchtkwaliteit en ketenverantwoordelijkheid. Graag realiseren wij onze
doelstellingen samen met andere bedrijven en onze partners. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij dezelfde waarden ormarmen
en een bijdrage leveren en de verdere vormgeving hiervan.
Hieronder volgt een uiteenzetting van vijf genoemde CR onderwerpen waarbij per onderwerp de KPI’s en de mogelijke ondersteuning voor
de opdrachtgever om haar CR doelstellingen te halen, worden beschreven. Tevens wordt per KPI een reflectie gegeven op de bereikte
resultaten van het afgelopen jaar.
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1. Duurzame werkgelegenheid
Grondwerk Projectmanagers wil met zowel haar klanten als haar medewerkers een duurzame relatie aangaan die is gericht op
wederzijdse ontwikkeling en respect. De resultaten hiervan zijn al zichtbaar door de lange termijn relaties die zijn ontstaan met zowel de
opdrachtgevers, opdrachtnemers als werknemers. Een voorbeeld hiervan is de Schiphol Group waarmee wij al ruim 10 jaar op basis van
wederzijdse ontwikkeling samenwerken.
Binnen deze duurzame relaties hecht Grondwerk Projectmanagers veel waarde uit aan wederzijdse kennisuitwisseling. Op basis hiervan
worden vaak gesprekken gevoerd waarin leren, vriendschap, feedback en wederzijdse behoeften belangrijke onderdelen zijn. Op basis
van deze gesprekken worden jaarlijks gezamenlijke doelen geformuleerd. Een voorbeeld hiervan is de relatie met de Provincie NoordHolland. Dit jaar is ervoor gekozen dat Grondwerk Projectmanagers haar kennis op het gebied van stakeholdersmanagement deelt met de
Provincie Noord-Holland. Dit gebeurt in een aantal gezamenlijke kennissessies. De provincie
heeft aangegeven dit soort bijeenkomsten als zeer motiverend te ervaren.
Voor het Grondwerk Projectmanagers is duurzame werkgelegenheid een voorwaarde om zich
verder te kunnen ontwikkelen. Het personeelsbeleid is gebaseerd op het bevorderen van
diversiteit. In ons aannamebeleid stimuleren we differentiatie van medewerkers op het
gebied van opleiding, sexe of achtergrond. Dit doen wij geloven dat Grondwerk
Projectmanagers moet staan voor een volwaardige afspiegeling van de huidige
maatschappij.
Binnen Grondwerk Projectmanagers stimuleren we het sporten en het bijdragen aan
goede doelen. De laatste jaren hebben we meegedaan aan goede doelen zoals fietsen
tijdens de Alpes d’Huzes in de strijd tegen kanker, zwemmen door de grachten voor
ALS en schaatsen op de Weissensee (Skate for Air) tegen Cystic Fibrosis. De
organisatie van Skate for Air bieden we permanent en onbezoldigd onderdak aan bij
ons op kantoor in Ouderkerk a/d Amstel. Daarnaast dragen wij van ieder gewerkt uur
een percentage af aan de Max Foundation voor de realisatie van waterputten die
bijdragen aan gezond drinkwater in Bangladesh. Hiermee doen wij een bijdrage dat
kinderen geen vervuild drinkwater drinken en gezond kunnen opgroeien. Gezien de
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deelname aan goede doelen dragen de Grondwerkers deze ontwikkelingen een warm hart toe. Dit gebeurt zonder enige vorm van
verplichting. Het steunen van goede doelen is onderdeel van onze DNA.
Onze KPI’s op gebied van duurzame werkgelegenheid:
Ø
Ø

Ø

Bij en met onze opdrachtgevers zullen wij minimaal eenmaal één dag per kwartaal aan kennisuitwisseling doen op gebied van
stakeholdersmanagement. In 2015 is dit naar volle tevredenheid ingevuld voor de Provincie Noord-Holland.
Vanuit Grondwerk Projectmanagers ondersteunen wij minimaal twee goede doelen. Het
afgelopen jaar hebben wij financiële ondersteuning geboden aan Make a Wish foundation
en Stichting Max voor de waterputten in Bangladesh. Het komende jaar zullen wij ook dit
weer als ondergrens hanteren. Graag zouden wij met onze opdrachtgevers willen
optrekken in het ondersteunen van goede doelen. Afgelopen jaren hebben wij dit
vormgegeven door samen met Schiphol een bijdrage te leveren om de Wheel of Energy
draaiende te houden in de strijd tegen kanker.
In overleg met onze medewerkers wordt het CR jaarverslag vormgegeven. Wij hechten
groot belang aan de mening van onze medewerkers om gezamenlijk te komen tot een
volwaardig perspectief hoe wij hieraan invulling willen geven. Onze medewerkers zijn onze
ambassadeurs om dit verder uit te dragen.

2. Hergebruik Grondstoffen

Bijdrage van Grondwerk Projectmanagers aan een
waterput in Bangladesh

Grondstoffen worden schaars en hier moet zorgvuldig mee worden omgesprongen. Grondwerk Projectmanagers hecht veel waarde aan
het hergebruik van grondstoffen in het algemeen en specifiek binnen de projecten die zij aansturen.
Binnen onze projecten vinden we steeds betere en creatieve manieren voor hergebruik van grondstoffen. Binnen de projecten maken we
hier bewust ruimte voor om hier creatief naar te kijken en mogelijkheden te onderzoeken. Maar ook vragen we graag aan de omgeving
en markt waar behoefte aan is en zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers gestimuleerd worden om goed na te denken over het hergebruik
en recyclebaarheid van producten. Op basis hiervan maken we een keuze wat haalbaar is binnen de projecten.
Een aantal concrete voorbeelden hiervan van de afgelopen jaren:
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•

•

•

•

Hergebruik van slib. Voor ons project in opdracht van de ontwikkelaar is de fundatie van de
bouwkuip aan de Westerdoksdijk te Amsterdam gevuld met ingepakt licht verontreinigd slib.
Dit slib is gewonnen uit een deel van het IJ uit de directe omgeving, dat opgeschoond moest
worden. Tevens is voor een project voor de Provincie Noord-Holland eveneens slib
hergebruikt. Zo is de oeverbescherming van de ringvaart van Amsterdam gerealiseerd met
hergebruikte materialen. Hiervoor is slib toegepast (tubes) wat anders afgevoerd moest
gaan worden. Grondwerk Projectmanagers was als projectmanager mede-initiator van deze
ontwikkelingen.
Toepassing van restproducten. Een ander voorbeeld zijn de restproducten die komen uit de
verbranding van huisvuil bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Normaliter is dit
een product wat niet verder kan worden toegepast, echter als fundatie voor (snel) wegen is
dit prima bruikbaar. Grondwerk Projectmanagers was als projectmanager mede-initiator van
deze ontwikkelingen.
Asset wise approach. Voor de inrichting van het oplaadterrein van de elektrische bussen op
Schiphol is het asset wise gedachtegoed van de opdrachtgever verder vormgegeven. In
overleg met verschillende interne en externe stakeholders zijn bepaalde weloverwogen
keuzes tot stand gekomen, zoals het hergebruik van puingranulaat, hergebruik van de
bestaande betonconstructie en het omvormen van bestaande gebouwen tot een nieuwe
functie.
Afvalscheiding kantoor. Het afval op ons kantoor in Ouderkerk a/d Amstel wordt gescheiden
ingezameld (glas, papier, plastic, groenafval).

Onze KPI’s op gebied van hergebruik van grondstoffen zijn als volgt:
Ø
Ø
Ø

Ieder project dient met minimaal een oplossing te komen waarin hergebruik van materialen
(zoals slib, puingranulaat) kan worden toegepast. Het afgelopen jaar is deze KPI gehaald.
Grondwerk Projectmanagers biedt haar kennis over het hergebruik van materialen aan onze
opdrachtgevers aan om te onderzoeken wat hiervoor binnen de projecten de mogelijkheden zijn.
Ons kantoor afval wordt gescheiden ingezameld.
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3. Klimaatvriendelijk ontwikkelingen
Binnen dit onderwerp werken we aan de vermindering van het energieverbruik, opwekken van duurzame energie en het steeds meer
inzetten van elektrische voertuigen.
Omdat wij dit zo belangrijk vinden en hieraan een bijdrage willen leveren is binnen Grondwerk Projectmanagers een speciale afdeling
opgezet die zich 100% bezig houdt met duurzame en milieuvriendelijke projecten op gebied van energieopwekking en mobiliteit. Op deze
manier wil Grondwerk Projectmanagers bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kansrijke milieuvriendelijke projecten. Maar ook willen
wij graag meedenken in de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. Medewerkers worden gestimuleerd om hierin een leading role te
nemen (creëren van nieuwe opportunities, ondernemerschap).
De spin-off hiervan zien wij terug in de volgende projecten waarin wij een
initiërende rol hebben vervuld: haalbaarheidsstudie zonnecellen in de
directe nabijheid van de landingsbanen op Schiphol, invoeren van elektrisch
busvervoer voor de afhandeling van passagiers aan airside op Schiphol,
elektrificeren van afhandelmateriaal voor Schiphol, het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie van elektrische bussen voor Brussels Airport en voor
Rijkswaterstaat een nieuwe zeesluis die energieneutraal zal zijn. Deze
projecten hebben bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering van
schadelijke stoffen zoals CO2, NOx en Ph10.
Onze KPI’s op gebied van klimaatvriendelijke ontwikkelingen zijn als volgt:
Ø
Ø

Minimaal één nieuw duurzaam project per jaar initiëren en in
ontwikkeling brengen.
Grondwerk Projectmanagers wil graag haar kennis op gebied van
duurzame mobiliteit met opdrachtgevers delen. Wij zijn bereid richting
opdrachtgevers hierin een initiërende rol te vervullen.

4. Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Grondwerk Projectmanagers wil binnen dit thema werken aan een goede bereikbaarheid en luchtkwaliteit in Nederland en specifiek in de
Randstad. Onze bijdrage ligt in de wijze waarop we met onze projecten omgaan maar ook op welke manier we naar onze klanten reizen.
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Binnen onze projecten onderzoeken we daarvoor logistieke oplossingen buiten de gebaande paden. Als voorbeeld hiervoor hebben we bij
het ontgraven van de parkeergarage in het centrum van Leiden niet traditioneel met vrachtwagens uitgevoerd. Echter, hier is gekozen
voor de afvoer van de grond via baggertechniek (via de Leidse grachten). Dit scheelde gedurende een maand 40 vrachtwagens in het
centrum van de stad met als gevolg minder geluidsoverlast, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder overlast van verkeer.
Tevens hebben wij als onderdeel van ons project voor het Afval Energie Bedrijf (AEB) onderzocht wat de minste belastende milieuwijze is
voor de aanvoer van afval. Hiervoor is onderzocht of de ligging van het bedrijf tot nieuwe inzichten kan gaan leiden (gelegen aan het
Westelijk Havengebied maar ook per spoor bereikbaar). Beide voorbeelden hebben bijgedragen aan aanzienlijk minder uitstoot van
fossiele brandstoffen.
Het kantoor van Grondwerk Projectmanagers is gekozen op een goed bereikbare locatie aan Ouderkerk a/d Amstel, zowel per auto als per
openbaar vervoer. Voor het merendeel van onze medewerkers is dit per fiets goed bereikbaar. Vanuit Grondwerk Projectmanagers wordt
fietsen naar kantoor gestimuleerd door de aankoop van fietsen te subsidiëren (zogenaamde Grondwerk Fietsplan). Binnen Grondwerk
Projectmanagers maken we gebruik van lease auto’s. Om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te verminderen, wordt het
gebruik van hybride en volledig elektrische auto’s de komende jaren verder gestimuleerd. Verder stimuleren wij het samen rijden naar
projecten en acquireren wij op projecten in de omgeving van ons kantoor.
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Bouwput parkeergarage Leiden (Grondwerk Projectmanagers levert hiervoor de projectdirecteur en een projectmanager)
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Onze KPI’s op gebied van bereikbaarheid en luchtkwaliteit zijn als volgt:
Ø
Ø
Ø

Jaarlijks minimaal bij een bouwproject onderzoeken op welke wijze de uitstoot van fossiele brandstoffen in relatie tot de aan- en
afvoer van bouwmaterieel kan worden beperkt. Het afgelopen jaar hebben wij deze KPI waargemaakt.
Aan onze opdrachtgevers bieden wij onze kennis en kunde op het gebied van bereikbaarheid en luchtkwaliteit aan. Ingeval van een
aanbesteding wordt dit door onze medewerkers sterk meegewogen in de EMVI criteria.
Wij willen alle medewerkers van Grondwerk Projectmanagers stimuleren om zoveel gebruik te maken van ons Fietsplan, waarmee
wordt beoogd om het fietsgebruik naar kantoor te verdubbelen.

5. Ketenverantwoordelijkheid
De medewerkers van Grondwerk Projectmanagers vervullen een belangrijke rol bij diverse opdrachtgevers. In die rol werken we samen
met tal van bedrijven en organisaties die voorop lopen in duurzaamheid. Samen met deze partijen en onze opdrachtgevers willen we ons
graag inzetten om de kansen op het gebied van duurzaamheid te benutten. Deze rol nemen we zeer serieus en geven hier tijdens de
bedrijfsbijeenkomsten (zogenaamde Grondwerk kennissessie) veel aandacht aan. Enerzijds om de kansen te zien, maar anderzijds ook
om de nieuwe ontwikkelingen te herkennen en hierop te acteren. Door deze bijeenkomsten worden kansen gezien die zonder deze
overleggen over het hoofd worden gezien.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere een energie neutrale parkeergarage in Leiden, het initiëren van een business case voor een
acculaadstation op Airside voor luchthaven Schiphol en een energieneutrale zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. In deze afweging
wordt de besluitvorming voorbereid maar ook een evenwichtige afweging gemaakt tussen de financiën en de winst op gebied van
duurzaamheid.
Onze KPI’s op gebied van ketenverantwoordelijkheid zijn als volgt:
Ø

Ø

Medewerkers naast de bekende rol ook de rol van ambassadeur op het gebied van ketenaansprakelijkheid in al onze projecten
inbrengen. Afgelopen jaar hebben wij dit vooral vormgegeven door ook de niet-financiële business case bespreekbaar te maken. Het
komende jaar willen wij onze kennis en kunde van niet-financiële business cases uitbreiden en binnen Grondwerk Projectmanagers
een kennisbank hierover gaan vormgeven.
Wij willen onze opdrachtgevers in contact brengen met specifieke bedrijven op het gebied van ketenaansprakelijkheid door hierbij
gebruik te maken van ons netwerk.

Een duurzame toekomst… samen werken wij eraan!
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